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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY                   Warszawa, 15.09.2015r. 

Opracowanie sygnalne 
 
 

Pogłowie bydła i owiec według stanu w czerwcu 2015 r. 

 

 

W czerwcu 2015 r. pogłowie bydła liczyło 5960,0 tys. sztuk, wskazując nieznaczny wzrost 

w skali roku o 0,7%. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało  ze wzrostu 

pogłowia cieląt o 3,7%  i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 6,7%).  

 

TABL. 1 Pogłowie bydła i owiec     
       

Stan  w czerwcu 2015 r.      

Wyszczególnienie Bydło 

Cielęta                  
w wieku 
poniżej                
1 roku 

Młode          
bydło         

w wieku   
1-2 lat 

Bydło w wieku 2 lat        
i więcej 

Owce 

razem 
w tym 
krowy 

       

   

W tysiącach sztuk 5960,0 1668,6 1528,6 2762,8 2444,2 227,7 

             

Czerwiec 2014 =100 100,7 103,7 106,7 96,0 98,6 102,2 

             

Grudzień 2014=100 105,3 115,1 105,8 99,9 101,7 113,1 
 

    
 

W czerwcu  2015 r. pogłowie bydła wynosiło 5960,0 tys. sztuk i było o 39,6 tys. sztuk (o 0,7%) wyższe niż 

przed rokiem,  a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2014 r.- wyższe o 299,7 tys. sztuk (5,3%). 

W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku wzrosło pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 3,7% do poziomu 

1668,6 tys. sztuk, w stosunku do grudnia 2014 r. odnotowano wzrost o 15,1%. 

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat również powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 6,7%, 

a w porównaniu do grudnia ubiegłego roku o 5,8% i osiągnęło poziom 1528,6 tys. sztuk. 

Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2014 r.  o 34,9 tys. sztuk (o 1,4%) do poziomu 

2444,2 tys. sztuk, a w porównaniu do grudnia było wyższe o 41,2 tys. sztuk (o 1,7%). 
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Wykres 1. Pogłowie bydła, w tym krów w latach 2007-2015 

 

 

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2015 r. 

wynosił: 

- cielęta w wieku poniżej 1 roku          - 28,0%, 

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat        - 25,6%, 

- krowy                          - 41,0%, 

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej                  -   5,4%. 

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2014 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt 

(o 0,8 p. proc.)  i młodego bydła  w wieku 1-2 lat (o 1,4 p. proc.), a zmalał udział pozostałego bydła dorosłego 

w wieku powyżej 2 lat (o 1,3 p. proc.) i pogłowia krów (o 0,9 p. proc.). 

Odnotowany w czerwcowym badaniu wzrost pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat, wskazuje 

na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła. 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy wynosiła 6,07 zł/kg i była wyższa o 0,5 % 

od notowanej w analogicznym okresie 2014 r. 

Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2015 r. (115,58zł za 100 l)  była o 19,7 % niższa   od rejestrowanej 

w analogicznym  okresie 2014 r. 

Pogłowie owiec ogółem w czerwcu 2015 r. wynosiło 227,7 tys. sztuk i było o 4,9 tys. sztuk (o 2,2%) wyższe  

niż w czerwcu 2014 r., a w porównaniu do stanu w grudniu wzrosło o 26,4 tys. sztuk (o 13,1%). Populacja 

maciorek owczych zwiększyła się w skali roku o 13,7 tys. sztuk (o 10,2%) do poziomu 147,0 tys. sztuk. 
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Wykres 2. Pogłowie owiec, w tym maciorek owczych w latach 2007-2015. 

 

Wzrost  zainteresowania chowem bydła i owiec może być wynikiem wprowadzenia w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015 – 2020 dopłat do pogłowia bydła i owiec. Zwierzęta zgłoszone 

do płatności muszą przebywać na stanie gospodarstwa rolnego do 30 czerwca, co może powodować 

wzrost pogłowia bydła i owiec w pierwszej połowie roku. 

 

 

 

 
 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rolnictwa 

 
Małgorzata Kuliś 
Tel: 22 608 33 57 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Artur Satora 
Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/ 
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